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L’equip Juno Creations ha fet l’aplicació per a iPhone i iPad

Una aplicació creada a Caldes vol 
explicar el conte del Patufet arreu
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Jordi Martín i Núria Corbera són els creadors de la nova aplicació

Caldes de Montbui

Júlia Hinojo

L’equip de creadors de Cal-
des, Juno Creations (síntesi 
dels noms dels seus mem-
bres, Jordi Martín i Núria 
Corbera), ha desenvolupat 
una nova aplicació per a iPho-
ne i iPad que dóna a conèixer 
un element de l’imaginari 
català: el tradicional Patufet. 

Tant aquest com altres pro-
jectes que han fet es caracte-
ritzen per la combinació de 
l’artesania del dibuix amb la 
digitalització que se li aplica 
per afegir-hi sons i efectes. 
El resultat és un conte inte-
ractiu destinat als nens d’en-
tre 3 i 10 anys, especialment 
als primers lectors, ja que en 
termes generals cada pàgina 
ocupa una línia i mitja. 

Corbera va estudiar 
Belles Arts i és l’escriptora i 
il·lustradora de la versió de 
la rondalla catalana que es 
transmetrà a les diferents 
cultures del món. Escaneja 
els dibuixos després d’uti-
litzar les aquarel·les i hi 
sobreposa elements naturals 
com ara sorra, tot jugant 
amb la fotografia i els retocs. 
Finalment, Martín s’encarre-
ga dels acabats tecnològics, 

i dota els personatges de 
moviment i les escenes, de 
música. “Els contes com a 
aplicació tenen més possibi-
litats que un d’imprès. És un 
producte més complet que 
requereix l’atenció de diver-
sos sentits”, explica Corbera.

 L’aplicació, llançada al 
mercat l’octubre passat, costa 

2,5 euros i és disponible en 
tres idiomes: català, castellà 
i anglès. “L’opció trilingüe ha 
tingut bona acollida fins i tot 
a Nova Zelanda”, diu Martín.

L’empresa encara no té un 
any de vida, però ja és la ter-
cera aplicació que desenvolu-
pa per a un públic universal. 
L’èxit rotund de les anteriors 

creacions  –Martin and the 
colors i Cuca de Llum– és 
fa palès sobretot a la Xina i 
als Estats Units, amb més de 
2.000 descàrregues. També 
compta amb un gran nivell 
de vendes a l’Estat espanyol, 
on hi ha menys habitants en 
nombres absoluts, així com a 
la zona geogràfica d’Orient.

Granollers

EL 9 NOU

La Nau B1 de Roca Umbert 
de Granollers ha engegat 
aquesta setmana Transmusic, 
un projecte educatiu i gratu-
ït  que toca diferents temes. 
Àlex Blanco, d’AxB Music, 
explicarà què és i com funci-
ona un home studio, mentre 
que els membres del grup Els 
Catarres, d’Aiguafreda, parla-
ran del directe i la posada en 
escena. L’Institut del Teatre, 
per la seva banda, explicarà 
com millorar la sonoritat dels 
diferents projectes. També es 
parlarà dels drets musicals, 
amb una xerrada i debat per 
saber més de l’SGAE, i dels 
recursos 2.0, amb una xerrada 
i debat per conèixer els recur-
sos per finançar i difondre 
cada projecte.

CAMPUS ROCK

D’altra banda, la Nau B1 ha 
preparat per als dies 23, 24 i 

25 de novembre el Campus 
Rock, una escola itinerant 
de pop-rock per poder expe-
rimentar, crear, compartir i 
aprendre música envoltats 
del millor ambient. Els parti-
cipants podran conèixer dife-
rents estils musicals de la mà 
dels millors professionals. 
Erik Vergés, d’Els Catarres, 
farà un taller de composició 
de cançons, mentre que Joan 
Pau Chaves, d’Els Pets, farà 
una tutoria de veu, piano i 
teclats. També hi participarà 
Toni Xuclà, de Menaix a Truà 
(combo, tutoria de guitarra), 
Jimmy Piñol de Lax’n’Busto 
(combo CR Granollers, tuto-
ria de bateria i percussió), 
Oriol Cusó (combo, tutoria 
d’instruments de vent), i 
David Ibarz (combo, tutoria 
de baix elèctric). 

Els alumnes faran un con-
cert intern dissabte a les 10 
del vespre a la Nau B1, men-
tre que diumenge a les 8 del 
vespre es farà el concert de 
cloenda.

Segona sessió 
d’‘Incendis’, 
aquest divendres 
al Teatre Auditori

Granollers

EL 9 NOU

Aquest divendres a les 9 
del vespre es farà la segona 
representació d’Incendis, de 
Wajdi Mouawad. És una tra-
gèdia moderna amb reminis-
cències clàssiques amb uns 
personatges que lluiten afer-
rissadament contra un destí 
que els va en contra. És una 
adaptació moderna del mite 
d’Èdip però que s’embranca 
amb un món complex i feroç 
com és el d’avui. Incendis 
explica la història d’una jove 
libanesa, d’una zona rural, 
analfabeta i molt enamorada 
del jove Nawal. Però també 
és la història d’una dona feri-
da, d’una mare que guarda 
silenci, i dels fills d’aquesta 
dona que, un cop ella mor, 
es veuen obligats a mirar 
enrere, troben la veritat dels 
seus orígens i comprenen 
quin ha estat el pes que ha 
arrossegat durant tants anys 
la seva mare. Dues hores 
abans de la representació, 
a les 7 de la tarda i a la sala 
oberta, es farà una xerrada 
amb els actors de la compa-
nyia. Els protagonistes són 
Clara Segura, Julio Manri-
que, Xavier Boada i Màrcia 
Cisteró.

Concert de Delên 
i Leonmanso, 
a la Nau B1 de 
Granollers
Granollers

La música procedent de 
Menorca serà la protagonista 
en el doble concert d’aquets 
dissabte a la sala Nau B1 de 
Granollers a partir de les 
11 del vespre. Delên, que 
va tornar a la seva Menorca 
natal després d’una estada 
a l’Empordà, presentarà el 
segon disc, Bonanova. D’altra 
banda, Leonmanso arriba 
amb el seu freak-folk balear.

La Residència Millet 
Park de l’Ametlla obre 
un cicle de concerts 
amb Lucky Guri
L’Ametlla del Vallès

La residència Millet Park de 
l’Ametlla comença un cicle 
de concerts amb Lucky Guri, 
cada dimecres i també algun 
dissabte. Dissabte passat, 
Lucky Guri ja va oferir als 
residents, familiars i treba-
lladors del centre un concert 
molt emotiu. D’aquesta 
manera, la residència, funda-
da el 1982, comença els actes 
del trentè aniversari.

La Nau B1 de Granollers 
proposa el projecte 
educatiu de Transmusic

El nou espectacle 
de Cesc Gelabert, 
al Teatre Auditori 
de Granollers
Granollers

Cesc Gelabert presenta 
el nou espectacle, V.O.+ 
aquest diumenge a les 7 de 
la tarda al Teatre Auditori 
de Granollers. El muntat-
ge inclou l’estrena de tres 
solos i la interpretació de 
peces antigues revisades per 
a l’ocasió. Les peces noves 
tenen una música original 
de Borja Ramos i un vestuari 
dissenyat per Lydia Azzopar-
di. La primera és una apa-
rició, una presentació i una 
fantasia que té en el vestuari 
un element clau, un impuls 
que facilita la transforma-
ció, mentre que la segona és 
una travessia per diferents 
qualitats de moviment i 
d’interpretació. La tercera és 
un homenatge que Gelabert 
dedica al coreògraf Gerhard 
Bohner, de qui ha ballat 
diverses obres arreu del 
món. Recollint l’experiència 
acumulada, el ballarí intro-
dueix les diferents peces 
de l’espectacle amb breus 
comentaris.

Concert solidari 
de gospel amb 
el Cor Carlit, a 
Granollers
Granollers

El Cor Carlit Gospel oferirà 
aquest diumenge un concert 
solidari a la parròquia de 
Sant Esteve de Granollers en 
benefici d’Oncovallès. Sota 
la direcció d’Anna Roqué i 
amb el pianista Jordi Gaig, el 
Cor Carlit, amb 25 anys d’ex-
periència i amb 80 cantaires, 
oferirà una gran selecció de 
les millors obres de gospel. 
Les entrades es poden adqui-
rir abans del concert a la 
Fundació. El donatiu és de 10 
euros, però es pot fer una col-
laboració fila 0 en un compte 
de La Caixa. El Cor Carlit 
Gospel és una formació musi-
cal fundada el 1988, integra-
da per més de 100 cantants, 
principalment catalans i tam-
bé d’arreu d’Europa i d’Amè-
rica. És la formació estable 
de gospel més antiga del país  
i també de l’Estat espanyol. 
El seu repertori és un dels 
més amplis del gospel del 
panorama europeu contem-
porani, amb peces tradicio-
nals o espirituals negres.


